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Magyar diáksiker Oroszország high-tech városában
A Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság (NJSZT) örömmel tudatja, hogy ismét
kiemelkedően szerepeltek a magyar diákok egy
nemzetközi
versenyen,
az
oroszországi
Innopolisban.
Társaságunk jelentős támogatást adott ahhoz,
hogy az Oroszország új, 2012-ben alapított hightech
városában
rendezett
nemzetközi
megmérettetésen részt vehessenek a hazai
versenyzők.
Ez a második év, hogy nemzetközi versenyzőket is
meghívnak Innopolisba – a múlt évi sikerről már
beszámoltunk. A diákok két online fordulóban
elért eredményeik alapján kaptak meghívást Innopolisba, ahol az oroszországi diákolimpiai
válogatóversenyt nyitották meg a külföldi indulók előtt.
A 2018. február 24-25-én rendezett on-site fordulón kilenc magyar indult, akik közül négy az NJSZT
támogatásával utazhatott ki az eseményre: Tóth Balázs, Vári-Kakas Andor, Busa Máté és Nagy
Nándor. A legjobb öt magyar helyezett közül négyen közülük kerültek ki.
Társaságunk minden magyar versenyzőnek gratulál, úgy gondoljuk, versenyzőink diákolimpiákon
és nemzetközi versenyeken való, sikeres szerepléséhez az NJSZT több évtizede töretlenül sikeres
tehetséggondozási rendszere nélkülözhetetlen hozzáadott értéket ad.
Innopolisban a kétszázötven versenyző legnagyobb hányada orosz diák volt, az összesítésben Tóth
Balázs első díjat nyert a teljes mezőnyben elért 14. helyezésével, míg Vári-Kakas Andor 3. díjat
kapott.
Részletes beszámoló a versenyről: http://njszt.hu/neumann/hir/20180307/magyar-diaksikeroroszorszag-high-tech-varosaban

Elismerés a tehetséggondozásnak
A diákolimpikonok, a felkészítőik és az NJSZT is oklevelet kapott
A tehetséggondozás az egyik legfontosabb nemzeti ügy, és az a cél, hogy minél többen jussanak
hozzá azokhoz a lehetőségekhez, amelyek a tehetség kibontakoztatásához elengedhetetlenek mondta Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere február 26-án, hétfőn. A tárcavezető a 2017-es
nemzetközi diákolimpiákon eredményesen szereplő tanulóknak és felkészítő tanáraiknak adott át
elismeréseket.
Az informatika területéről elismerést kapott a 4 csapattag:
Gáspár Attila (aranyérem)
Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
Mernyei Péter (ezüstérem)
Radnóti Miklós Gimnázium, Budapest
Janzer Orsolya Lili (bronzérem) Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest
Radnai László (dicséret)
Veres Péter Gimnázium, Budapest

A két csapatvezető, Zsakó László (az NJSZT
Tehetséggondozási Szakosztály elnöke) és Horváth
Gyula (az NJSZT Tehetséggondozási Szakosztály
alelnöke) miniszterelnöki-, a felkészítésben résztvevő
Horváth Győző miniszteri elismerő oklevelet kapott.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
(NJSZT), mint támogató szervezet kapott oklevelet.
Az NJSZT jelentős szellemi és anyagi erőforrásokat
fordít a tehetséggondozásra, a versenyzők
felkészítésére. Ez azért is nagyon fontos, mert az
NJSZT tehetséggondozási munkái a kormányzat által kezdeményezett Digitális Jólét Program
törekvéseivel teljes összhangban vannak – és hozzájárulnak a magyar lakosság digitális
felzárkózásához, az ország versenyképességéhez.
Bővebben:
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/tehetseggondozasi-szakosztaly/hir/elismeres-atehetseggondozasnak

MI mindent kell tudnunk? – EDLRIS
Határon átívelő program keretében robotika és mesterséges intelligencia
tananyagfejlesztés valósul meg a Grazi Műszaki Egyetem vezetésével,
konzorciumban a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, az Osztrák Számítógéptudományi Társaság, a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola és a Széchenyi István Egyetem
részvételével.
A február 28-án tartott projektértekezleten kialakult a tananyagok tematikája és a közös
kommunikációs stratégia.
Bízunk abban, hogy ez év második felében már a pilotképzések eredményeiről tudunk beszámolni –
és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a jövő nemzedéke hatékonyan ismerkedjen a mesterséges
intelligencia és a robotika világával.
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Tehetséggondozási rendszerünk segítségével az elmúlt évtizedekben közel 300 000 versenyző
vett részt hazai versenyeken és tehetségek százai részesülnek speciális felkészítőkben, a
legkiválóbbak világversenyeken képviselhetik hazánkat.
Hazánkban már több mint félmillió embernek a kezébe adtunk kulcsot a digitális világ
használatához az egész világon elfogadott ECDL vizsga megszerzésével. IKT Pedagógusoknak
modulunk révén ma már nélkülözhetetlen módszereket adunk a pedagógusok kezébe, hogy
tudják használni a korszerű IKT-eszközöket az oktatásban.
Az IT biztonság égetően fontos kérdéséről folyamatosan aktualizált, ingyenes tankönyvet tettünk
hozzáférhetővé.









A világon is kiemelkedőnek számító Informatika Történeti Kiállítást az NJSZT jelentős anyagi és
szellemi erőforrások mozgósításával hozta létre, működteti és fejleszti. „A jövő múltja” vár
mindenkit az egykori fejlesztőktől a mai dédunokákig, az állandó és időszaki kiállítások
megtekintésére.
Támogatjuk a fogyatékkal élők életminőségének javítását és a munka világába való
bekapcsolódásukat.
Társaságunk égisze alatt 22 különféle szakmai és 13 területi közösségben nyílik lehetőség az
informatika legkülönfélébb területeinek művelésére.
Az évenkénti DE! Digitális Esélyegyenlőség konferencián áttekintjük az információs társadalom
időszerű kérdéseit.
Hírlevélben, a honlapunkon, Facebook-oldalunkon, a Jelenből a Jövőbe blogunkon és havi
Hírmagazinban tesszük közzé a szakma legfrissebb eseményeit, híreit.
Tagsági kártyánkkal több, mint ezer helyen kaphatók különféle kedvezmények. (www.edc.hu)

Köszönjük támogatásukat!
NJSZT

Milyen a jó professzionális interaktív szolgáltatás? - felhívás előadás tartására
Felhívás konferencia-előadás tartására
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság e-Szolgáltatások minősége és e-Hétköznapok
szakosztályai konferenciát rendeznek Milyen a jó professzionális interaktív szolgáltatás?
Elvárások és a valóság az e-hétköznapokban címmel.
Előnyben részesítjük a multi-diszciplináris, többszerzős dolgozatokat, különböző szakterületű
szerzőtársaktól.
Az előadások 30 percesek. Az előadás leírt vázlatát kérjük beküldeni 2000-4000 karakterben a
szervezőbizottság címére.
A beküldött előadások közül a zsűri 3 előadást választ ki, amely elhangzik - és amelyek 50 000 Ft
jutalomban és oklevélben részesülnek. Az elismerés és az előadás megjelenik az NJSZT honlapján.
A tudományos igénnyel készült dolgozatok publikálását a Neumann Társaság támogatja.
Beküldési határidő: 2018. április 16.
Beküldési cím: gabor@vitalyos.hu és talyigasj@gmail.com
A konferencia várható időpontja 2018. május második fele.
Részletes felhívás: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/e-hetkoznapokszakosztaly/hir/milyen-a-jo-professzionalis-interaktiv-szol

Rendezvények a közeljövőben
Megemlékezés az Egységes Számítógép Rendszer (ESZR) indításának 50. évfordulójáról
2018. március 9. 13.30-tól
Óbudai Egyetem (Budapest III. Bécsi út 96/B) Audmax terem
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatikatörténeti Fóruma (NJSZT iTF) és az
Óbudai Egyetem (ÓE) tisztelettel meghívja a szocialista országok Egységes Számítógép Rendszerének
történetét ismertető rendezvényére.

A „Megemlékezés az Egységes Számítógép Rendszer (ESZR) indításának 50. évfordulójáról” című
rendezvény keretében az egykori szocialista országok ESZR-rel kapcsolatos történeteit ismerhetik
meg az ESZR Programban résztvevők előadásában, valamint kerekasztal beszélgetésre is sor kerül.
Minden érdeklődőt szívesen látnak. Részvételi szándékát kérjük, hogy itt jelezze!
Bővebb információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/informatika-tortenetiforum/esemeny/megemlekezes-az-egyseges-szamitogep-r

MICRO:BIT workshop
2018. március 9., 8:30-15:00 között
ELTE Informatikai Kar, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Adatbázis labor (00-807-es terem, alagsor)
Ingyenes (angol nyelvű) MICRO:BIT workshopot szervez tanároknak és tanár szakos hallgatóknak az
NJSZT Közoktatási Szakosztálya, az ELTE T@T Labor és az Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége.
Vendég előadó Yvonne Walker, a British Computer Society - the Chartered Institute for IT (BCS) és a
Computing At School képviseletében.
A műhelyfoglalkozások a micro:bitek különböző műveltségi területeken való alkalmazásáról szólnak.
A rendezvény ingyenes, de regisztráció köteles.
Regisztrálni a http://bit.ly/microbitmuhely linken lehet.
Az esemény weboldala: https://www.inf.elte.hu/microbitmuhely20180309

Gamifikációról és a játékok világmegváltó lehetőségeiről
2018. március 13. 17 óra
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, I. épület (Magyar tudósok körútja 2.), B. 210es terem
Workshop az NJSZT E-hétköznapok Szakosztályának szervezésében
Tervezett előadások:
- Fromann Richárd: Videojátékoktól a munka világáig – Játékostipológiák és munkahelyi motiváció
- Rab Árpád: A legkomolyabb játék az élet
- Vendler Balázs: Játékok a munka világában
Bővebb információ: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/e-hetkoznapokszakosztaly/esemeny/gamifikaciorol-es-a-jatekok-vilagmegval

IX. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia
2018. március 21-22.
MTA SZTAKI, 1111. Budapest, Kende u. 13-17.
Az NJSZT GRAFGEO szakosztálya, az MTA SZTAKI és a BME megrendezi a IX. Magyar Számítógépes
Grafika és Geometria Konferenciát
A konferencia témakörei:
-

geometriai modellezés és rekonstrukció,

-

képfeldolgozás és gépi látás,
foto-realisztikus és valós idejű képszintézis,
virtuális valóság,
GPU szimuláció,
tudományos vizualizáció,
orvosi képalkotás.

Határidők és további információk:
http://cg.iit.bme.hu/portal/grafgeo2018

Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 2018. március
2018. március 21. 17 óra
KPMG Székház
Előadó: Ecsedi Péter, IT-Services Hungary Kft, Senior Program vezető.
Az év projekt menedzsere bemutatkozásán túl a sikeresen megvalósított projekt bemutatásán
keresztül az alábbi kérdéseket járja körül.
• Hogyan valósítottuk meg az ITSH pécsi telephely kialakítását 8 hónap alatt
• Milyen innovatív technológiát vezettünk be
• Hogyan csökkentettük a működési költségeket
• Hogy tudtunk biztosítani megfelelő képzett munkaerőt, közel 100 főt
Bővebben: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/projektmenedzsmentszakmai-teadelutan-2018-marcius-409

State of the Art – demoshow az ITK-ban!
2018. március 24. 14-17 óra
NJSZT ITK, Szent-Györgyi Albert Agora, Szeged, Kálvária sgt. 23.
Az 1980-as, 90-es évek házi számítógépein divat volt a gép képességeit bemutató – sokszor határait
feszegető – demonstrációs programokat, azaz demókat készíteni. A demó önálló audiovizuális
művészeti ág és szubkultúra lett, a Demoscene világa mindmáig gazdagodik versenyekkel, friss
alkotásokkal. A Szegedi Retro Számítógép Klub és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Informatika Történeti Kiállítása közös rendezvénye a demó színes világába enged betekintést.

Külföldi rendezvények
IJCAI-ECAI-18
July 13th to July 19th, 2018
Stockholm, Sweden
The Program Committee of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAIECAI-18), joint with the the 23rd European Conference on Artificial Intelligence, invites the
submission of technical papers for the main technical track of the conference.
IJCAI-ECAI-18 welcomes submissions across all areas of AI. The conference scope includes all
subareas of AI, including (but not limited to) traditional topics such as machine learning, search,
planning, knowledge representation, reasoning, constraint satisfaction, natural language processing,
robotics and perception, and multiagent systems.
Abstract submission deadline: January 25, 2018. Paper submission: January 31, 2018
Submission Site: http://ijcai2018.confmaster.net
More information: http://www.ijcai-18.org/

EuroSPI'2018 (European Systems, Software & Service Process Improvement and
Innovation Conference)
2018. szeptember 5-7.
TECNALIA Parque Cientifico y Tecnológico de Bizkaia c/Geldo. Edificio 700 E-48160 Derio (Bizkaia)
Szeretnénk felhívni a figyelmet a következő nemzetközi eseményre, amelynek szervezésében a
Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály hagyományosan vezető szerepet vállal. A EuroSPI
(European Systems, Software & Service Process Improvement and Innovation Conference) 2018ban Bilbaoban (Spanyolország) kerül megrendezésre. Mint mindig, a EuroSPI szervezői tisztelettel
várják az NJSZT Szoftverminőség Menedzselés Szakosztály tagjainak és minden magyar résztvevőnek
a jelentkezését akár előadás tartása, akár a EuroSPI szakmai közösségi kapcsolatok kialakítása, illetve
ápolása érdekében.
06.04.2018 Submission of the first version of the full paper
30.04.2018 Distribution of review notes and notification of acceptance
12.06.2018 Contribution of final paper
31.07.2018 Early registration deadline
30.08.2018 Upload of conference presentation
További információk: http://2018.eurospi.net/

További rendezvények: http://njszt.hu/kalendarium

További információ és az IT biztonság közérthetően című könyv ingyenes letöltésére szolgáló link
elérhető a fenti képre kattintva!

A jövő múltja – Neumanntól az internetig
Könyv és kiállítás
„A jövő múltja” című könyv szerzői Álló Géza és Képes Gábor,
szerkesztője Alföldi István. Kiadója a Neumann János Számítógéptudományi Társaság. A könyv megvásárolható a kiállítás helyszínén,
a szegedi Agorában, illetve Budapesten az NJSZT ügyfélszolgálatán.
(1054 Budapest, Báthori u. 16.). Ára: 3 850 Ft.
További információ: www.ajovomultja.hu és www.njszt.hu
A képre kattintva belelapozhat
a könyvbe

Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet nem saját e-mail címére kapta, a feliratkozáshoz látogasson el a
www.njszt.hu oldalra, ahol rendezvényeinkről, híreinkről további aktuális információt is talál.

Kövessen minket a Facebookon is: https://www.facebook.com/njszt/

Üdvözlettel: NJSZT

